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Notícias Maristas

‘Hello – Goodbye’ em el escorial

equipe marista de formação permanente

administração Geral

O Conselho de Administração do BICE (bureau inter-
nacional catholique de l’enfance) reúne-se em Paris 
(França) de 22 a 23 de janeiro com a participação do 
Irmão Álvaro Sepúlveda da FMSI.
Esta semana, de segunda a sexta-feira, 26 de janeiro, 
o Ir. Libardo Garzón, Ecónomo General, participará de 
uma reunião sobre sustentabilidade e formação em 
Curitiba (Brasil).

Na quarta-feira, 24 de janeiro e até sábado 27 de 
janeiro, os Irmãos Mark Omede e Beto Rojas do Sec-
retariado da Missão participarão na preparação do 
Encontro Internacional Marista Juvenil de 2019 em 
Guatemala.
De 25 a 27 de janeiro, o vigário geral, Irmão Luis Carlos 
Gutiérrez, participará de um encontro com líderes em 
educação, em Guardamar, na Província Mediterrânea.

Em 1967, a famosa banda británica 
Os Beatles fez uma música chamada 
‘Hello, Goodbye’. Esse foi o que ac-
onteceu conosco nos encontrando e 
nos despedindo durante o encontro 
que aconteceu na casa de formação 
marista de El Escorial, na Espanha, 
nos dias 12 e 13 de janeiro.

Foi um encontro durante o qual a equi-
pe marista de formação permanente de 
El Escorial e de Manziana se reuniu para 
planejar os diversos programas de 2018, 
com a presença do Secretariado Irmãos 
Hoje e um novo conselheiro geral.

Foi uma ocasião para nos despedir 
do ir. Hipólito Pérez, que participou 
da sua última reunião como diretor 
adjunto do Secretariado Irmãos Hoje, 
antes de partir e assumir seu novo 
compromisso como provincial da 
América Central. Ao mesmo tempo, 
demos as boas-vindas ao novo con-
selheiro geral, Ir. Óscar Martin, irmão 
que teve uma rica experiência como 
formador na Europa e na África.

Enquanto isso, os irmãos Antonio 
Peralta e Teófilo Minga, das equipes 
de El Escorial e Manziana, esperam a 
chegada dos membros da equipe da 

respectiva equipe. Foi um momen-
to importante, visto que avançamos 
com novas equipes de formação, do 
secretariado e do conselho geral.

Durante o encontro, o grupo se concen-
trou sobretudo sobre dois programas

1. Formadores atuais: (15 de maio – 
12 julho, em Roma)
2. Horizontes: (17 de agosto – 17 de 
outubro, em El Escorial), programa 
para irmãos de 35 a 45 anos. 

Esses dois programas estão organiza-
dos principalmente em referência aos 
apelos do XXII Capítulo Geral, às no-
vas Constituições e à Regra de Vida.

Em 2018, o grupo de irmãos forma-
dores que compõem essa grande 
equipe cantarão uma nova versão de 
‘Hello – Goodbye’, enquanto rece-
berão os participantes dos diversos 
programas e deixam para trás mod-
elos que não se adaptam mais ao ter-
ceiro século do Instituto Marista.
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solidariedade marista

primeira assembleia da rede marista de solidariedade internacional

Durante a primeira assembleia da 
Rede Marista de Solidariedade Inter-
nacional, realizada na Casa Geral de 
15 a 19 de janeiro, a rede estabele-
ceu um plano estratégico e operativo.

A assembleia, organizada pela FMSI, 
propôs também uma nova equipe de 
coordenação que atende a aprovação 
das Unidades Administrativas a qual 
cada membro pertence, e deu ca-
pacitação para os participantes em 
relação a diferentes temas a partir 
das experiências partilhadas.

"Esta rede quer seguir as diretrizes 
do Capítulo, especialmente camin-
hando juntos como uma família glob-
al e construindo pontes, e isso nos 
corresponde para que possamos ser 
protagonistas dessa mudança", disse 
Marzia Ventimiglia, diretora da FMSI.

"É importante ter uma rede para com-
partilhar o que todos estamos fazen-
do e definir metas em todo o mundo", 
disse ao escritório de imprensa da 
Casa Geral em 18 de janeiro.

Quarenta e dois Irmãos e leigos de 19 
províncias, distritos, administração 
geral, FMSI e UMBRASIL participaram 
da assembleia.

As organizações representadas in-
cluem: Comissão de Solidariedade, 
Justiça e Paz; Solidariedade Marista 
Austráliana; Educadys; Fundamar; 
Fundação Gesta; SED; Associação Es-
piral Loranca; Fundação Champagnat; 
L'Associazione Maristi Onlus.

A rede centra-se na defesa dos di-
reitos das crianças e das pessoas 
vulneráveis; a promoção de uma 
consciência social compartilhada e 
educação solidária; a promoção de 
programas de transformação social 
através da captação de recursos, a 
mobilização de recursos humanos e 
o intercâmbio de boas práticas; a res-
posta rápida e eficaz às emergências.

O objetivo do encontro foi alcançar 

uma compreensão global da missão, 
visão e atividades de cada entidade, 
bem como definir padrões e mecanis-
mos operacionais.

O Irmão Allen Sherry, diretor executivo 
da Austrálian Marist Solidarity, foi um 
dos palestrantes convidados e discutiu 
os modelos de financiamento para a 
missão usando a experiência do mundo 
marista da Ásia e do Pacífico e as mel-
hores práticas do mundo dos negócios.

"Eu acho que a reunião tem grande 
energia e uma ótima abertura para 
criar uma rede diferente de tantas 
outras, onde as organizações meno-
res têm a mesma voz que as maiores; 
é isso que a torna distintamente 
marista", disse.

A Comunidade do Projeto Lavalla200>, da Região da Oce-
ania, em Mount Druitt, na Austrália, é formada por Argelia 
Hernández Mendoza, Rodrigo Gris Castro, Ir. Jonnel Sisneros 
e Ir. Lawrie McCane. Eles estão lidando com diferentes ativi-
dades pastorais.

Entre elas se encontra o projeto Marist Learning Zone. É uma 
atividade feita em conjunto com o setor de educação católica 
Diocese de Parramatta e os maristas.

O Marist Learning Zone começou em 2015, quando a comu-
nidade de Mount Druitt se formou e seus membros começar-
am a explorar as necessidades dos jovens locais.

Apesar das mudanças em relação aos componentes da comu-

nidade e do tempo necessário para que todos estivessem ali, 
o compromisso da comunidade e da Diocese com o projeto se 
manteve contínuo, vista a clara necessidade de tais serviços.

Para ulteriores informações sobre o Projeto Marist Learning 
Zone, é possível visitar o site http://www.mlz.catholic.edu.au/

lavalla200> na oceania

comunidade de mount druitt
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O Congresso Internacional de Edu-
cação Marista terá lugar em Guada-
lajara (México) de 15 a 16 de feverei-
ro. Entre os participantes estarão 
o Irmão Álvaro Sepúlveda da FMSI. 
Entre os temas, vale a pena men-
cionar: modelo pedagógico e edu-
cação para a cidadania; gestão de 
direção em contextos vulneráveis; 
processos de aprendizagem em 
contextos de vulnerabilidade so-
cial; Missão educativa marista e sol-
idariedade; educação e prevenção 
de riscos psicossociais.

México

notícias em breve

Brasl

A “Política institucional para a pro-
teção integral de crianças e ado-
lescentes” é o tema principal das 
reuniões de formação organizadas 
pela Província Marista do Brasil 
Centro Norte (PMBCN) durante o 
mês de janeiro. A iniciativa faz parte 
do plano de ação do Comité de Pro-
teção de PMBCN para 2016-2018. 
A província também ofereceu for-
mação sobre a política a ser seguida 
na gestão dos recursos humanos.

A província organiza uma reunião 
chamada “Compartilhando nossa 
chamada 2”  (SOC – Sharing Our Call) 
de 25 a 27 de fevereiro. É para aque-
les que já participaram do SOC 1. 
Um outro retiro chamado ‘Abraçan-
do nossa chamada’ será realizado 
de 8 a 10 de abril, aberto a todos. O 
objetivo é ajudar os participantes a 
explorar o “o desejo de santidade”, 
ao mesmo tempo em que aprendem 
práticas espirituais para ajudar a 
aprofundar sua vida de fé.

Estados UNidos

vi capítulo provincial de santa maría             
de los andes

os capitulares eleGem o conselHo e os temas 
cHaves para os próximos três anos

O VI Capítulo da Província de Santa 
María de los Andes aconteceu en-
tre os dias 1 e 3 de dezembro, em 
Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e 
contou com quase 60 participantes.

Participaram do encontro 29 irmãos 
capitulares; dois irmãos do Governo 
Geral (Luis Carlos Gutiérrez, Vigário 
Geral, e Ben Consigli, Conselheiro); 
o provincial de Cruz del Sur e coor-
denador da Região América Sul (Ir. 
Alberto Aparicio); oito Irmãos como 
consultores e 16 leigos dos Consel-
hos de Missão ou coordenadores de 
comissões.

Os Irmãos Pablo González, Patricio 
Pino, Pedro Herreros, Pedro Marcos, 
Juan Manuel García foram eleitos 
membros do novo Conselho Provin-
cial. O Ir. Saturnino Alonso Ortega, 
eleito provincial em 2014, continua 
por outros três anos como Provin-
cial.

As três linhas de ação propostas 
pelo Capítulo para os próximos três 
anos são:

1. Evangelização de crianças e ad-
olescentes: evangelizamos educan-
do, crianças e adolescentes, à luz do 
modelo marista de evangelização, 
com ênfase na participação coo 

protagonista, enfocando os direitos, 
a inclusão, a solidariedade, a con-
sciência crítica, a visão ecológica, 
a cultura vocacional, a presença e 
a justiça social, com iniciativas que 
respondam às necessidades emer-
gentes.

2. Formação de acompanhamento 
de Irmãos e Leigos: Leigos e Irmãos 
assumimos, com criatividade, nossa 
vocação específica e comum, em 
todas as etapas da vida. Para isso, 
priorizamos, através de um plano, 
a promoção vocacional de irmãos 
e leigos; seguimos incentivando 
processos vocacional e itinerários 
de formação e mútuo acompanha-
mento no carisma e compromissos 
maristas; propiciamos a confor-
mação de novas comunidades e 
fraternidades e cuidamos daquelas 
que já existem; promovemos a lid-
erança carismática, para garantir a 
vitalidade do carisma marista.

3. Estruturas e Província: camin-
hamos rumo a uma maior inte-
gração provincial a partir das real-
idades locais, mediantes estruturas 
flexíveis, participativas e humanas, 
que facilitem o desenvolvimento 
das pessoas, o acompanhamento 
dos processos e ajudem a alcançar 
as metas provinciais.
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mundo marista

Itália:
Comunidade de Giugliano

Paraguai: Encontro de jovens irmãos da 
América Sul, Coronel Oviedo

Papua-Nova Guiné:
St Joseph’s College, Mabiri

Madagascar:
Novo superior e conselheiros provinciais

Colômbia:
Noviciado marista La Valla, Medellín

Brasil: Estudantes do Colégio Marista João Pau-
lo II embarcam para intercâmbio na Oceania

Neste ano, a celebração do aniversário da morte do Ir. 
Basilio Rueda (21 de janeiro de 1996) é caracterizado 
pelos elementos burocráticos exigidos para completar o 
processo diocesano.

Depois de vários meses de espera, o Cardeal José Fran-
cisco Robles instalou um novo tribunal diocesano para 
as causas dos santos em 18 de dezembro de 2017. Estes 
são os membros do tribunal: Pe. Antonio Bañuelos (juiz 
delegado), Pe. Javier Sánchez Camacho (procurador de 
justiça) e Sra. Liliana Columba (secretaria). Por parte do 
ator, intervém o Ir. José Flores García, como Vice-postu-
lador, nomeado pelo Postulador Geral, Ir. Antonio Martín-
ez Estaún, e confirmado pelo Superior Geral e seu Con-
selho.

Tendo sido formado o tribunal, o Vice-Postulor apresen-
tou pedido para que o Arcebispo autorizasse a continu-
ação do processo da Causa do Ir. Basílio e se começasse 
a recolher testemunhos complementários de outras pes-
soas, como havia pedido a Congregação para a Causa dos 
Santos. Para isso, o Vice-Postulador apresentou uma lista 
de novas testemunhas, que prestaram juramento diante 
da Bíblia.

Espera-se que o trabalho do tribunal possa concluir-se 
com cerca de 20 sessões, o que presume que o proces-
so diocesano seja concluído até final do próximo mês de 
maio.

o ir. basilio rueda a caminHo dos altrares

um novo tribunal diocesano recolHerá outros testemunHos
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21/01/2018: Jesús Martínez Gómez
Prov. Norandina - Venezuela, Los Chorros
21/01/2018: Juan Molas Bosh
Prov. Santa María de los Andes - Peru, Lima
17/01/2018: Eusebio García García
Prov. L'Hermitage - Espanha, Les Avellanes
16/01/2018: Luis Ardanaz Sola
Prov. Ibérica - Espanha, Lardero
12/01/2018: Franco Sandoval
Prov. México Occidental - México
09/01/2018: José Ewaldo Neis
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre
06/01/2018: José González Delgado
Prov. Compostela - Espanha, Salamanca
05/01/2018: Romanus Nothof
Prov. West Central Europe - Alemanha, Furth
02/01/2018: Baudilio álvarez Mallo
Prov. Compostela - Espanha, Valladolid 
26/12/2017: Vicente Caresia
Prov. Casa general - Brasil
23/12/2017: Robert Van Bruwaene
Prov. West Central Europe - Bélgica, Genval
20/12/2017: Carlos Llorente Buíza
Prov. Compostela - Espanha, León
19/12/2017: Armand Somers
Prov. West Central Europe - Bélgica, Gand
16/12/2017: Roger Alvoet
Prov. West Central Europe - Bélgica, Genval
09/12/2017: John Lek
Prov. East Asia - Singapura
09/12/2017: Arlindo Lermen
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre
09/12/2017: John Lek
Prov. East Asia - Malésia, Malacca
07/12/2017: Lucas García Arroyo
Prov. Mediterránea - Espanha
07/12/2017: Robert Valentine Burnheim
Prov. Austrália - Austrália, Croydon
01/12/2017: Francisco Javier Lusarreta Huesa
Prov. Mediterránea - Espanha, Benalmádena
30/11/2017: Hugues Fessart
Prov. LHermitage - França, Saint Genis-Laval
20/11/2017: Albino Trevisan
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alebre
20/11/2017: Diego Gutiérrez Jiménez
Prov. México Occidental - México, Ocotlán
18/11/2017: Manuel Carmelo Rubio Múzquiz
Prov. Mediterránea - Espanha, Málaga
17/11/2017: Fernand Ouellet
Prov. Canadá - Canadá, Haut Richelieu
08/11/2017: Francisco Simeón Álvarez
Prov. Santa María de los Andes - Chile, Providencia

06/11/2017: Francisco José Ruzzarin
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alebre
06/11/2017: Dionysio Karling
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alegre
30/10/2017: Thomas Delaney
Prov. United States of America, Bronx, New York
28/10/2017: Kevin O'Neill
Prov. United States of America, Bayonne
24/10/2017: Augustine Landry
Prov. United States of America, New Jersey
22/10/2017: Noël Bourret
Prov. LHermitage - França, Saint Genis-Laval
15/10/2017: José Cândido Bairros
Prov. Brasil Sul-Amazônia - Brasil, Porto Alebre
08/10/2017: David Greenlees
Prov. Pacific - Nova Zelândia, Mangere Bridge
17/09/2017: Orlando Cunha Lima
Prov. Brasil Centro-Norte - Brasil, Recife
11/09/2017: Miguel Aguirre Asurmendi
Prov. Ibérica - Espanha, Lardero
08/09/2017: Benigno Castilla Ruiz
Prov. Mediterránea - Espanha
02/09/2017: Berchmans Bernaert
Prov. West Central Europe - Bélgica, Genval
01/09/2017: Gerald Edward Steele
Prov. Austrália - Austrália, Sydney
01/09/2017: Paul Ramanahizato
Prov. Madagascar - Madagascar, Fianarantsoa
26/08/2017: José Luis de la Torre Martín
Prov. México Occidental - México, Tijuana
25/08/2017: Antônio de Araújo Aguiar
Prov. Brasil Centro-Norte - Brasil, Recife
21/08/2017: Pierre Delannoy
Prov. LHermitage - França, Saint Genis-Laval
20/08/2017: Baptista Santos
Prov. Brasil Centro-Norte - Brasil, Uberaba
16/08/2017: Pius Ijeoma
Prov. Nigeria - Nigeria, Enugu
15/08/2017: Alessandro Felli
Prov. Mediterránea - Itàlia, Riano
11/08/2017: Austin Stephens 
Prov. Austrália - Austrália, Adelaide
10/08/2017: Eutiquio Abad Martín
Prov. Cruz del Sur - Argentina, Buenos Aires
04/08/2017: Philipp (-Maria) Lindner
Prov. West Central Europe - Alemanha, Furth
03/08/2017: Octaaf Cleeren
Prov. West Central Europe - Bélgica, Genval
27/07/2017: Miguel Rodríguez Pastrana
Prov. Norandina - Ecuador, Quito
25/07/2017: Joseph Fonseka
Prov. South Asia - Sri Lanka, Negombo

Últimos irmãos falecidos
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H. patrick mcnamara reeleito como provincial

seGundo mandato como provincial, de 2018 a 2021

nono capítulo provincial da niGéria

o ir. vincent abadom tomou posse como novo provincial

Com a aprovação do Irmão Ernesto Sánchez, Superior Geral 
e do Conselho Geral, os Irmãos da província dos Estados Un-
idos reelegeram o Ir. Patrick McNamara para servir para um 
segundo mandato como provincial nos próximos três anos.
O Ir. Patrick ocupará o cargo durante o sexto capítulo pro-
vincial que acontecerá de 22 a 25 de março no Mount Al-
vernia Retreat House, localizado na cidade de Wappingers 
Falls, Nova York.

Quem é Ir. Patrick
O Irmão Patrick diz que "cresceu como católico" e que 
sempre frequentou as escolas católicas.
Depois de se formar na Laurel Hill Academy, uma escola 
IHM, ele se matriculou no Marist College, Poughkeepsie, 
Nova York. Lá, ele encontrou o que ele descreve como uma 
comunidade "viva e atraente" dos Irmãos Maristas. Depois 
de completar seus estudos no Colégio, incluindo um ano 
de estudos em Paris (França), ele completou seu programa 

de formação inicial e noviciado 
em Chicago, Illinois, e foi con-
vidado a fazer seus votos per-
pétuos na comunidade.

Ele diz que, durante os 40 
anos seguintes, se tornou um 
aprendiz ao longo da vida, um 
peregrino, um professor, um 
treinador, um diretor espiritual, 
um discípulo, um assistente so-
cial, um pastor, um catequista, 
um diretor vocacional, um músico, um ministro do campus, 
um provincial, um diretor, um presidente e um provincial 
novamente e muito mais. Muitos nomes para descrever 
o que ele chama de "uma vida muito ativa e feliz, cheia 
de muitas graças e bênçãos e muitos novos começos; co-
munidades, ministérios, projetos e igrejas, cidades e vilas, 
irmãos, estranhos, amigos e grandes parceiros ".

A Província da Nigéria fez novo Capítu-
lo Provincial nos dias 9 a 12 de janei-
ro em Orlu, durante o qual os Irmãos 
elegeram o novo Conselho Provincial 
e redigiram as recomendações sobre 
a animação, comunidades, missão e 
governo da Província.
O novo Conselho ficou formado pe-
los Irmãos Christopher Onwuasoan-
ya, Christian Onu, Elias Iwu, Ekene Osuji, Benedict Umoh 
e o Provincial, Vincent Abadom, que ocupou o lugar do Ir. 
Joachim Ezetulugo.
O Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral, e o Ir. Kenneth 
McDonald, conselheiro, participaram representando a ad-
ministração geral.

As recomendações do Capítulo foram:
 O Provincial e o Conselho devem garantir a efetividade 
da comissão de espiritualidade e animação;
 A próxima administração deve proporcionar boas es-
truturas comunitárias e facilitar uma vida comunitária 

saudável e boa;
 Intensificar a formação de ani-
madores comunitários;
 A administração entrante deveria 
considerar a abertura de uma es-
cola diurna para atender os menos 
favorecidos;
 Intensificar a Pastoral Juvenil 
Marista na Província para criar 

mais oportunidades para as crianças e jovens menos fa-
vorecidos;
 Envolver mais os leigos maristas e antigos alunos na via 
e na missão da Província;
 Deveria haver uma revisão do sistema de financiamento 
central e as atividades financeiras da Província;
 O estabelecimento deve receber os fundos suficientes 
para se manter;
 Deveria ser revisto o dinheiro de bolso pessoal e para as 
férias dos Irmãos;
 Deve haver equidade e justiça na distribuição da riqueza 
comum.


